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  037-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:29. (  الفقي حامد و شاكر بأحمد الشيخ لقاء قصة تتمة - 1

  ) 00:12:25(  ؟. فيھا شاكر أحمد يفوق وھل الحديثية الضاعة ناحية من الغماري صديق أحمد في رأيكم ما - 2

  ) 00:17:44. (  المعلمي الرحمن عبد الشيخ حياة عن نبذة - 3

  ) 00:21:47(  ؟ الركوع من الرفع بعد الصدر فوق اليدين وضع في الشرع ماحكم - 4

  ) 00:35:45(  ؟. المطيعي الشيخ في رأيكم ما - 5

  ) 00:41:35(  ؟. معه قصتكم وما ؟ اLجازة ھذه ھي فما)  باLجازة شيخنا(  راغب الشيخ عن تقولون الكتب بعض في - 6

 ) 00:52:11(  ؟. معه ليقف الصف من المصلين أحد جذب للمنفرد يجوز وھل ؟ منفرداَ  الصف خلف الصOة حكم ما - 7

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

فكان أول ما سألت عنه هو حامد الفقي رمحه اهللا ؛ كان فيما يبدوا سليط اللسان ؛ كان نازل يف  ... :الشيخ 

صعدت إليه أنا وقائد الفوج هذا ؛ فندق انسيت واهللا شو امسه ؟ امسه قدمي مشهور يف كثري من البالد ؛ املهم 

فهو جالس على سرير والدنيا صيف واخذ حريته ، القميص أكمامه قصرية ولباس أبيض ؛ أعجبين هذا الوضع ما 

...   

  ـ يضحك أبو اسحاق حفظه اهللا ـ 

سهال وقام فسريرين متقابلني جلست أمامه ؛ قال له فالن حممد ناصر الدين األلباين ، آه ، وقال أهال و  :الشيخ 

  وعانقين ورمبا قبلين ، ما أعرف يومئذ حكم التقبيل جائز أم ال 

  ـ يضحك الشيخ والطلبة ـ 

وأهال وسهال وكيف حالك وكيف وكيف ؛ ووصل األمر أين ذكرت اإلخوان املسلمني ، قال يل اخلوان ،  :الشيخ 

وكذا ؛ وصار يتكلم عن اإلخوان  اخلوان ؛ فاستعظمت هذا الكالم ، قلت أيش هذا يا شيخ ؟ قال هؤالء كذا

املسلمني اللي هو بعرفهم هناك ؛ قلت يا شيخ بس اإلخوان املسلمني ال ميكن أن يقاسوا بعضهم ببعض يف كل 



البالد ؛ فأنت تستطيع أن تتكلم وأنت أعرف مين ؛ فاإلخوان املسلمني هناك يف مصر أنا ال أعرفهم وال أستطيع 

؛ لكن يف سوريا ما اظن جيوز لك إسالميا أن تتحدث عنهم وأنت ال تعرفهم  أن أنكر عليك ما تقول يف حقهم

؛ املهم جلسنا معه وتعرفنا عليه ؛ وكان اللقاء الثاين وهو الذي سألت عنه وهو أمحد شاكر رمحه اهللا ؛ سألت عنه 

شيء ؛ املهم قالوا نازل يف فندق ؛ ما أدري يف مكة هل يوجد فندق امسه شربا ؛ هو موجود يف مصر هذا ال

ذهبت إليه وكان جالس يف مدخل الفندق ، سلمت عليه وعرفته بنفسي قلت له أنا سألت عنك وقصدي 

أستفيد من علمك ألين قرأت لك بعض الرسائل وبعض الكتب وخاصة تعليقك على املسند ؛ فرأسا اعتذر وقال 

ذلك هو بقول يعتذر ؛ فقبلت عذره أينعم ؛ ول "مداميت مريضة " يل وال أنسى هذه الكلمة فهي لغة مصرية 

وجلست قليال مث انصرفت ؛ مث قدر يل أنين سافرت من مكة إىل جدة ومن جدة إىل املدينة بالطائرة ؛ هناك 

علمت بأنه أي الشيخ أمحد شاكر نازل كمان يف فندق وقلت هذه واهللا فرصة ؛ فذهبت إليه كان يف نفسي أن 

حبان ؛ فأثرت املوضوع وإذا به مع األسف شعلة نار ، ما يقبل مناقشة وال أحبث معه موضوع اعتداده بتوثيق ابن 

يقبل مناظرة ، وشيء غريب جدا جدا ؛ فصدمت ؛ قال حنن كيف بدنا در جهود مثل هذا اإلمام ؛ قلت يا 

يف  شيخ أنا ما قلت در جهوده لكن احلافظ ابن حجر أردت أن أذكره مبا هو دار به طبعا ، مما قاله احلافظ

مقدمة لسان امليزان ؛ ما عنده استعداد أبدا للمناقشة إطالقا ؛ فرجعت مع األسف خبفي حنني ؛ مث بعد ذلك 

  جاء إىل دمشق فلما بلغين زرته يف املنزل الذي كان نازال فيه ؛ لكن ما استفدت منه شيئا ألنه ما عنده استعداد 

  . يتناقش : أبو اسحاق 

  . كن أن أذكره عنه رمحه اهللا أبدا ؛ هذا كل ما مي :الشيخ 

  . يعين فيه حدة : أبو اسحاق 

  . آه ، حدة حديد مزاج جدا ، يا اهللا ، بسم اهللا  :الشيخ 

  . تعرف يا شيخنا الشيخ عبد املعز عبد الستار  ...لكن يقال عندنا يف مصر ملا كان بعقد : أبو اسحاق 

  . عبد ؟  :الشيخ 

  . عبد املعز : أبو اسحاق 

  .  آه ، هذا إخواين أينعم  :الشيخ 

  . كان يف قطر : أبو اسحاق 

  . كان يف قطر ، نعم   :الشيخ 

مبقدمة املسند إليه وعاصر الشيخ  ...هو متزوج بنت الدكتور أمحد أمحد الشريف ، والشيخ شاكر : أبو اسحاق 



  . شاكر وكان يقول إن صدره كان واسعا جدا باملناقشات يف مطلع حياته أو حنو ذلك 

هذا يذكرين بقصة والغاية منها أقدمها سلفا ؛ ألنه ما يف مشاة إال من حيثية واحده ، هو بظهر واسع  :الشيخ 

مبا لو سأله سائل جباوب ؛ لكن إذا كان السائل يف عنده شيء من املعرفة بده يأخذ ويعطي معه فهذا شيء آخر 

مثل هذا يكون نقله دقيقا ؛ على كل حال أنا غري ، وما أظن أن عنده إطالع يف علم احلديث حىت إذا نقل 

ذكرت ما وقع يل وهذا ليس مقياسا ، ممكن أن يقال هذا يف آخر عمره فهذا اخلرب يضم إىل األخبار األخرى ؛ 

أما الذي أنا رأيته فهو ما ذكرته لكم ؛ فأريد أن أقول كنت أتردد على مركز اإلخوان املسلمني يف دمشق ، ملا قال 

مسه حسن عبيد كان له صلة قوية بنا وتبىن الدعوة السلفية دعوة ، لكن هو منخرط يف اإلخوان يل أحدهم وا

املسلمني فذكر يل يوما شابا قاديانيا امسه عالء الدين ؛ وذكره يل شو بدي أقول مادحا له بأنه واسع الصدر جدا 

نني وعقدنا جلسات متتابعة هناك ؛ ؛ هنا الشاهد فشو رأيك جتتمع فيه ، هو يعلم مين أين أنا ناقشت القاديا

، فأجبت دعوته راح اتصل مع الرجل فوافقه فالتقينا يف مركز اإلخوان  "ما بلقى مزح " فطبيعة احلال أنا رجل 

املسلمني يف غرفة خاصة ، وإذا بصاحبنا حسن يرى منه خالف ما حدثين به وطالت املناقشة وحديد وصوت 

يل واهللا عجيب ، أنا ما بعرفه هيك هلذا عالء بعرفه طويل البال ؛ قلت يا أخي  يرتفع وإىل آخره ؛ ملا خرجنا قال

بدك تالحظ مالحظة ؛ هذا أوال قادياين داعية ، هؤالء بطولوا باهلم مع عامة الناس ألنه ما يف غري بسألوا سؤال 

ارة ؛ قال واهللا صحيح وجه فبلقي حماضرة ملاذا يثور ؟ لكن ملا حبطه حتت احملك تأخذ وتعطي هنا بقي ترتفع احلر 

املشاة فقط بني أن تفسح له جمال أن يتكلم يتكلم ؛ أما تأخذ وتعطي خاصة فيما ختالفه فيه يف رأيه هذا يفعله 

  .متاما وإال النوادر من الرجال حقيقة 

  

  .معليش يا شيخنا هذه فرصة العمر  ...طيب منزلة الشيخ أمحد شاكر بني علماء احلديث : أبو اسحاق 

  . بارك اهللا فيك  :الشيخ 

  . منزلة الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا بني العلماء املعاصرين  ...فنحن لن نساحمك : أبو اسحاق 

  . أنا ما التقيت مبثيل له  :الشيخ 

  . الشيخ أمحد شاكر : أبو اسحاق 

على عدم الوجود ؛ فممكن  أينعم ، أنا ما التقيت مبثيل له وأعين ما أقول ألنه عدم الوجدان ال يدل :الشيخ 

يكون كما يقال يف الزوايا خبايا ، لكن أنا ما اكتشفت هذه الزوايا حىت أعرف ما فيها من اخلبايا ؛ لكن يف 

حدود ما علمت وما اطلعت فأنا ما شفت مثل الشيخ أمحد شاكر ؛ طبعا هذا من آثاره ، من آثاره ؛ أما من 



  .نه إال املباحثة القصرية اللقاء فبكل صراحة ما صار شيء بيين وبي

لكن يا شيخنا بالنسبة للشيخ أمحد الغماري ذكرت لنا يف أول جلسة معك أن هذا الرجل مل : أبو اسحاق 

  . تلتقي مبثاله ؛ فيعين هو للشيخ أمحد شاكر فيما يتعلق بصناعة احلديث 

   .شوف اآلن خيتلف األمر ؛ هذاك كان يف جمال أين استكشف كل طويته  :الشيخ 

  . الغماري : أبو اسحاق 

نعم الغماري ؛ ألنه سألته أسئلة وأجابين ؛ الشيخ أمحد انصك الباب بيين وبينه ؛ لكن الشيخ أمحد يف  :الشيخ 

جهدة خاصة يف املسند وعلمه هناك يفوق الغماريني مجيعا ؛ ألنه الغماريون شو هلم جهود ؟ هلم آثار رسائل 

  .عصب للمالكية فقط ؛ مث يبدوا فيها التصوف والت

  

احلل ، والتحرمي ؛ : وباملناسبة اليوم بقرأ هلذا عبد اهللا الغماري رسالة حيكي باملناسبة أنه يف مسألة حلوم اخليل قوالن

  . وقال وهو األقوى  

  . التحرمي ؟ : أبو اسحاق 

ل لرتجيح هذا القول حترمي حلم اخليل وهو األقوى ؛ حاولت استحضر يف ذهين شو الدليل الذي جعله ميي :الشيخ 

مع كونه يف صحيح البخاري وغريه من حديث أمساء بنت أيب بكر أم أكلوا حلم اخليل يف عهد النيب صلى اهللا 

عليه وسلم ، وإذن بأكل حلوم اخليل ؛ فسبحان اهللا قلت هذا أويت من املذهب املالكي ، أينعم ؛ فالقصد اآلثار 

يني مجيعا كما تظهر يف كتب أمحد شاكر رمحه اهللا ؛ مث فقهه خيتلف من حيث التأليف ال تظهر يف كتب الغمار 

عن فقه هؤالء ؛ فقه الغماريون ما هو فقه سلفي أبدا ، فقه هوائي ليس له ضوابط وقواعد ؛ انظر مثال تشنيف 

السنة ؛  األذان يف استحباب السيادة يف الصالة واإلقامة واألذان ،اهللا أكرب ، أربعة عشر قرن مسلمون كلهم على

شو املانع أن نقول . )أنا سيد ولد آدم ( اللي هجروا كل هذا التوارث بل التواتر باستنباط عقلي أهوج أعوج أنه 

وأشهد وأن حممدا ، عفوا ، أن سيدنا حممد رسول اهللا ، شو املانع مادام هو كذلك ؛ اإلقناع يف صحة الصالة 

  ة بذيعوا هناك وبغلقوا املساجد كلها وراءأيش املذياع ؛ غدا يربطوا صالتنا بإمام مك

  . ـ يضحك الشيخ واإلخوة الطلبة 

  .  ...اجلامع يا شيخ  :السائل 

ماكونت عندي رأي ، مث أنا عرفت أن هذه األجزاء مش قائم عليها شخص واحد ، عديد من الذين  :الشيخ 

  . يعلقون 



  . الغماري عمل جزءا واحدا فقط : أبو اسحاق 

فكرة عنه ؛ لكن الذين وقفت على تعليقام سطحية جدا ليس فيها علم ؛ أما تعليقات  ما عندي :الشيخ 

  . الغماري ما عندي فكرة عنها ؛ بأي جزء تذكر ؟ 

  . اجلزء السابع :  أبو اسحاق 

  . السابع  :الشيخ 

 اجلزء السابع السابع أظن ؛ ألنه يف السابع يف حديث اجلارية يؤوله ، يقول بعض الرواة غلط يف: أبو اسحاق 

  . أظن صفحة مخس وثالثني ومئة أو كذا 

  . يقول أيش  :الشيخ 

يقول إن اجلارية ما كانت تقصد أن تقول إن اهللا يف السماء أو تأويل حديث اجلارية بتأويل : أبو اسحاق 

  . الكوثري 

  .آه ، هو كوثري ، أشعري خبيث  :الشيخ 

  

تجليها فهذه تفيدنا مجيعا صدود أمحد شاكر رمحة اهللا عليه طيب يا شيخنا هنا نقطة أحب اس: أبو اسحاق 

بالنسبة لصدود أمحد شاكر عن التباحث معكم هل هذا مل يورث عندكم صدودا منه أو من كتاباته أو محلة عليه 

  . ؟ ...

ة ملا أبدا ، أبدا ، واحلمد هللا ؛ لكن أنا قلت لعل الرجل كان على وضع عائلي كما ذكر يل يف أول مر  :الشيخ 

أهال  -لقيته أن زوجته مريضة ؛ فممكن هذا املرض استمر حىت لقيته املرة الثانية ؛ لكن ما أجد يف نفسي أبدا

  .ما أجد يف نفسي أي شيء إال االحرتام والتعظيم له ، أينعم  -أبو صالح كيف حالك 

 هذا الرجل يف ثقله يف العلم طيب يا شيخنا بالنسبة للشيخ عبد الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين: أبو اسحاق 

ومدحكم له ولعلمه يكاد يكون غري معروف لألجيال أمثالنا ؛ يعين لو أعطيتنا شيء عن الشيخ عبد الرمحن بن 

  .  ...حيىي 

واهللا هو بسبب قلة آثاره اليت حنن على األقل اطلعنا عليها ، ما مكنتنا أن نقدره حق قدره إال أن الذي  :الشيخ 

ي يف حدود اطالعي القليل على بعض آثاره ، وخباصة كتابه التنكيل بأنه احلقيقة أوال الرجل سلفي استقر يف نفس

العقيدة ، سلفي املذهب واملشرب ؛ مث عنده باع طويل يف تراجم الرواة ، وليس فقط الرواة الذين يتعلق م 

احملدثني اللغويني وحنو ذلك ؛ فهو  احلديث بل هو واسع اإلطالع على تراجم الرجال من كل الطبقات ، املفسرين



واسع االطالع من هذه احليثية ؛ وتعليقاته على تاريخ البخاري مثال ، وعلى كتاب األنساب للصنعاين وغري ذلك 

مما ال حيضرين اآلن أكرب دليل على سعة افقه يف هذه ااالت ؛ لكن يبدوا أن عنايته بالتصحيح والتضعيف إما 

و أنه مل يتح له أن يلج هذا الباب ويتفرع له بسبب قيامه على خدمة الرتاجم ، وكأنه كان أا كانت قليلة ، أ

متخصصا فيه ؛ لكن احلقيقة ملا اإلنسان ينظر إىل مناقشته للكوثري سواء من الناحية احلديثية أو من الناحية 

ن جهة ، وأنه واسع الفقهية فكل ذلك يدل على أن الرجل كان متمكنا يف أصول احلديث وأصول الفقه م

االطالع أيضا من الناحية الفقهية من جهة أخرى ؛ هذا ما حيضرين حول هذا الرجل رمحه اهللا ؛ وقد التقيت به 

أيضا يف تلك السفرة اليت لقيت فيها الشيخ أمحد شاكر يف مكة حيث هو كان مدير مكتبة احلرم املكي يوم  

للمكتبة كل يوم وأراه هناك منكبا على البحث والتحقيق لكن ما  كانت املكتبة يف نفس احلرم ؛ فأنا كنت أتردد 

  .كان يل معه جلسات يومئذ ألنه ما كان يف تعارف سابق وال وجد من ييسر لنا سبيل التالق ؛ هذا ما عندي 

  . لو مسحت   :السائل 

  .ارفع صوتك : أبو اسحاق 

  . اليدين بعد الركوع على الصدر ؟ شيخنا لو مسحت تبني لنا حكم الشرع ورأيكم يف وضع  :السائل 

  هذه بقى ملغومة يا أبا عبد اهللا  :الشيخ 

  ـ ويضحك الشيخ وطلبته ـ

  زيادة ايضاح : ابو اسحاق 

ألن هذه املسألة تكلمنا فيها كثريا وجوابنا معروف أنه ال يوجد نص عن الرسول عليه السالم أنه وضع  :الشيخ 

ل ما عند مشاخينا يف الرياض وبعض أهل احلديث يف باكستان واهلند ما يديه على صدره يف القيام الثاين ، ك

عندهم إال أحاديث عامة ، نصوص عامة ال تكفي يف إثبات قضية عملية جرى ا العمل من رسول اهللا صلى 

ى اهللا عليه وسلم قرابة عشرين سنة ؛ فال ينقل أحد من أصحابه عليه الصالة والسالم أنه رآه واضعا اليمىن عل

اليسرى يف القيام الثاين ؛ ال يوجد هناك إال نصوص عامة ، هذه النصوص العامة يف فهمي واعتقادي ال تكفي 

إلثبات سنة لو وقعت لنقلت ؛ ألن الصالة يصليها الرسول عليه السالم يف كل يوم على مأل من الناس ، مش 

ساء إال البعض ؛ هذا أمر علين فال أحد ينقل أن أمر خفي يف بيته يقع فال يطلع عليه الرجال مثال ، وحىت وال الن

الرسول عليه السالم فعل ذلك ؛ كل احلجة حديث سهل بن سعد الساعدي يف موطأ مالك ومن طريقه تلقاه 

هذا النص مطلق ؛ والقيام الثاين من . )كان الناس يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصالة ( البخاري 

ية ال يكفي فيها االستنباط ؛ كل استنباط من نص عام مل جيري عمل املسلمني به ؛ الصالة هذه قضية استنباط



فهو دليل أن هذا االستنباط غري صواب ؛ ألنه لو كان كذلك لسبقونا إليه ؛ كذلك مثال حديث وائل بن حجر 

. )لى اليسرى أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان إذا قام في الصالة وضع اليمنى ع( يف سنن النسائي وغريه 

قام يف الصالة هذا القيام الثاين قيام ؛ إذا نص إما عام وإما مطلق ؛ لكن هذا احلديث بالذات يف حبثي هو 

مقتطع من حديث وائل بن حجر يف صحيح مسلم ؛ ففي الصحيح عن وائل أنه وصف صالة النيب صلى اهللا 

اليمىن على اليسرى مث ركع مث قال مسع اهللا ملن محد عليه وسلم فيقول إن الرسول عليه السالم كرب للصالة مث وضع 

ورفع يديه ، مث سجد بني كفيه ؛ فكلما ذكر رفع اليدين يقول كما فعل يف تكبرية اإلحرام ؛ لكن ملا ركع ورفع 

رأسه من الركوع ما ذكر الوضع الثاين هذا ؛ ولو ذكره لقال كما فعل يف القيام األول ؛ ويبدوا واهللا أعلم أن 

يث الذي يف السنن هو قطعة من هذا احلديث ، ملا فصل عن السياق والسباق أعطى ذلك املعىن الشامل احلد

للقيام الثاين ؛ وشيء آخر يرد يف املوضوع إذا أردنا أن نعمل هذا العموم ونأخذ منه هذا احلكم الذي مل ينقله 

مىن على اليسرى وهو بني السجدتني ، أحد فمعىن ذلك أنه يأيت مكان ثالث ينبغي على ذلك الفهم أن نضع الي

ومن عجائب ما يقع من البعد عن التحقيق العلمي أم يدعون اآلن منهجهم يف االستدالل بالنص العام 

ويلجأون إىل نفس الطريق الذي أنا أجلأ إليه يف قويل أنه ما عندنا نص أن الرسول وضع سوى هذا اإلطالق ، 

 ال السجدتني مثل التشهد ؛ طيب هذا قياس ، حنن اآلن نسألكم هل هذا إطالق يشمل الوضع بني السجدتني

عندكم نص أن الرسول عليه السالم ملا جلس بني السجدتني وضع يديه على فخذيه ؟ علمي أنا وقد ختصصت 

لصفة صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم مل أجد حديثا يف هذا ؛ ولذلك مل أذكره يف صفة الصالة فتعمدت ان ال 

فيه استنباطا ولو كان صوابا ، إمنا هو النقل للحديث ؛ فليس للذين حيتجون ذا العموم إال أنه املسلمني  اذكر

هكذا يفعلون ، وهذا هو نفس اجلواب ، املسلمون مضى عليهم هذه القرون ال إمام من أئمة املسلمني وال 

ره ابن تيمية والشاطيب رمحهم اهللا بأن العمل صحايب وال يقول بسنية هذا الوضع ؛ فإذا أنا ألفت النظر لكالم يذك

بالنص العام يف جزئية من جزئياته اليت مل جير العمل على هذا اجلزء هو سبيل لالبتداع يف الدين ؛ ألنه ما من 

بدعة ، وهذا كالم يتجلى متاما يف كتب الغماري هذا ألنه كل شيء بدعة بقول لك ما يف ي عنها ، ما يف ي 

خلة يف النصوص العامة ؛ وأضرب أنا مثال موضحا جدا وهو دخل مجاعة املسجد لصالة سنة الظهر عنها ، ودا

القبلية مثال ، واحد هنا وواحد هنا متفرقني ، فبدى ألحدهم فقال تعالوا يا مجاعة نصلي مجاعة وقال عليه 

مع الرجل  أزكى من صالته صالة الرجل ( ، وقال عليه الصالة و السالم . )يد اهللا على الجماعة ( السالم 

واهللا أدلة حديثية صحيحة ، شو ردنا يا سلفيني ، يا قابضني . )لوحده ، صالة الثالثة أزكى من صالة الرجلين 

يف حالة القيام الثاين ، شو ردكم على هذا االستدالل ؟ نفس استدالهلم ؛ جوايب أنا وجواب كل سلفي أن هذا 



االستدالل صحيحا لسبقونا إليه ، وكل البدع اليت يفعلها املبتدعة مثل هذا ما جرى عليه العمل ؛ ولو كان هذا 

دليلهم ، أدلة عامة ما جرى العمل عليها إطالقا ؛ فأنا أرى أن هذا الذي يفعل اليوم يف هذا الزمان هو من هذا 

  :الباب نابع ، من االستدالل بأدلة عامة مل جير العمل ذه اجلزئية منها ؛ فإذا 

  "وكل خري يف اتباع من سلف         وكل شر يف ابتداع من خلف "      

لقد سألين أحدهم من أقل من أسبوع من السعودية وقال يل أنت قلت يف صفة الصالة أن الوضع هذا الثاين 

بدعة ، وكيف هذا مشاخينا حيتجوا بأحاديث عن الرسول عليه السالم ؛ وأخطأ هو وقال يف مسند اإلمام أمحد 

أن الرسول عليه السالم كان يضع يديه يف القيام الثاين ؛ قلت له هذا ال أصل له يف املسند وال يف غريه ، حديث 

ولو وجد مثل هذا احلديث لقضي األمر الذي فيه تستفتيان ؛ لكن أظنك وامها ، وهذا ال أحد مسعته يذكره ؛ مث 

تصل يب ثاين يوم وقال يل أنا نقلت كالمك للشيخ ضربت له املثل السابق بالنسبة جلماعة النفل يف املساجد ؛ فا

ابن باز فقال إنه احلديث صحيح وجيب العمل باحلديث ؛ وكالم يعين هو كالم سليم لو كان احلديث صريح 

الداللة قلت له بس أنا وضحت لك موضوع أنه ما عندنا استدالل إال بالعموم ، وضربت لك املثال كيف ال 

كرت ذلك للشيخ لكن قال الشيخ هذا ليس له عالقة ذا ؛ قلت له يا أخي ليس له يعمل بالعموم ؛ قال أنا ذ 

عالقة من كل اجلوانب ؛ لكن وتلك األمثال نضرا للناس ؛ فأنا ضربت لك مثاال أنه ملاذا حنن ال نصلي النوافل 

العمل ذا ؛ قال يل  مجاعة ؟ ألنه ما نقل إلينا ، وإذا استدل علينا مستدل مبثل ذلك احلديث ، نقول ما جرى

هذا الرجل وهنا الشاهد بقول ذكروا عن اإلمام أمحد أنه قال ال بأس بوضع  اليدين يف هذا القيام ؛ قلت أوال 

هذه الرواية كفانا مؤنة البحث فيها ، الشيخ ابن باز حفظه اهللا فقد بني ضعفها فاسرتحنا منها ؛ ثانيا لو صحت 

ت حجة على الذين يقولون بسنية الوضع ؛ ألن هذه الرواية عن أمحد تفرق بني هذه الرواية عن اإلمام أمحد لكان

الوضع األول والوضع اآلخر ؛ فلو كان هو يرى السنية ما بقول ال بأس بذلك ؛ فهو يشري ذا أن املسألة 

حول هذه مغمغمة يعين فيها شيء وإال يقول سنة مثل ما قال يف الوضع األول أنه سنة ؛ هذا ما حيضرين اآلن 

  . القضية 

  . جزاك اهللا خريا : أبو اسحاق 

  .وإياكم ؛ خلينا نصلي يا أبا عبد اهللا  :الشيخ 

  . جنيب املطيعي هل التقيت به : أبو اسحاق 

  . ما التقيت به  :الشيخ 

  . طيب قرأت تكملته : أبو اسحاق 



  . قرأت منها  :الشيخ 

  . ما رأيك به : أبو اسحاق 

؛ هو على منط أبو البنا عبد الرمحن يعين هو نقال ما هو حباث حمقق ؛ هذا من جهة ؛ ومن ما هو نقاد  :الشيخ 

  . جهة أخرى هو مذهيب 

  . شافعي : أبو اسحاق 

نعم شافعي يعين ما تأثر باحلديث ، فهو يعمل باحلديث كعلم مثل اللي يدرس احلقوق ؛ وهكذا كان  :الشيخ 

ون كانوا أوال غري حمققني ، يرون ما هب ودب ؛ مث ال يتأثرون مبا علموا أكثر املشتغلني بعلم احلديث طوال القر 

من احلديث ؛ فرتى هذا حنفي وذاك شافعي وذاك مالكي والرابع حنبلي ؛ ونفس املشكلة ال تزال قائمة حىت 

ال حيكم  اليوم بالنسبة لبعض املشتغلني بعلم احلديث كهؤالء الغماريني مثال ؛ وهذا الذي تسأل عنه فهو مثلهم

احلديث فيما اختلف فيه الناس على أنه ليس حمققا به ؛ أظن جاءتين منه بعض الرسائل لكن أنا كعاديت ما 

  . عندي استعداد أرد على الرسائل 

  . هو أرسل لك الشيخ املطيعي : أبو اسحاق 

  . أينعم  :الشيخ 

  . طيب أيش فحوى الرسائل : أبو اسحاق 

فقد تكون رائحة طيبة وقد  "قبل ما تطلع رحييت " ثل ما بقولوا عندنا يف الشام هذا قدمي والظاهر م :الشيخ 

تكون غري طيبة ، على اختالف األزواق ؛ وهذا بذكرين أنه عندي رسالة نزول عيسى عليه السالم يف آخر الزمان 

  . للغماري هذا عبد اهللا 

  . اقامة الربهان : أبو اسحاق 

ألستاذ ، ما أدري إذا أضاف إليها حممد ناصر الدين األلباين اآلن قلب لنا ظهر وعليها خط وهدية إىل ا :الشيخ 

  ان ؛ ملاذا ، طلعت رحييت عندهم إين سلفي 

  ـ يضحك الشيخ والطلبة ـ

فهو شاف كتيب القدمية مثل السلسة وغريها فتوهم يف فأرسل هذا الكتاب يل هدية مث مل يعد بطبيعة  :الشيخ 

رائحة إنه جمسم وهايب وقال هذا يف الرد املقنع ، إنه هذا ليس فقط وهابيا بل هو شر منه ، هو  احلال ، ألنه شم ال

كذا هو كذا هو كذا إىل آخره ؛ فسبحان اهللا يعين علم احلديث بركته يف تقومي خلق احملدث أوال ، مث فكره 

حديثه أو دراسته للحديث هي ألمر ومذهبه ثانيا ؛ فإذا رأيت حديثيا مل يتحسن خلقه ومل يستقم فكره فافهم أن 



دنيوي ؛ ما هو هذا األمر الدنيوي حدث عن أنواعه وأسبابه وال حرج ؛ فقد يكون مثال للمال ، قد يكون 

فهؤالء يف املغرب طرقيني هلم زاوية مع ذلك يشتغلوا  "حب الظهور يقطع الظهور " للظهور ، ومن أقوال الصوفية 

وا من احلديث شيئا إطالقا مع األسف ال باخللق وال يف الفكر ؛ فهذا حقيقة باحلديث ، كيف هذا ؟ ما استفاد

  . مشكلة من يشتغلون باحلديث أم ال يتأثرون به 

كنت وحنن على الطعام سألتك عن األخ حممد عمرو يعين فقط أريد أن أسجل هذه ألا تسعده : أبو اسحاق 

  .  ...رأيكم يف 

أنا اللي مستحضره أعطيتك إياه آنفا وسجلته أيضا ؛ أما إذا كان بدي فصل ما أنا مستحضر اآلن ،  :الشيخ 

  . بدي أرجع للرسالة من جديد ؛ ألن عهدي ا أصبح نسيا منسيا 

  . لكن جممل ما تتذكره من كلمة : أبو اسحاق 

  .أعتقد أنه باحث وجيد وله مستقبل جيد يف اعتقادي ، واهللا أعلم  :الشيخ 

خنا بالنسبة للشيخ حممد راغب الطباخ ، يف بعض كتبكم تقولون شيخنا باإلجياز فنريد طيب شي: أبو اسحاق 

  . فقط إلقاء الضوء على يعين نوعية اإلجازة واملشيخة وحنو ذلك 

نوعية اإلجازة هي شكلية حمضة ، وكل اإلجازات إال ما ندر منها يف القرون املتأخرة شكلية ال قيمة هلا  :الشيخ 

وا يف امع العلمي العريب يف دمشق ، وكان يرتدد إىل دمشق ذه املناسبة أو بغريها ، وكان من ؛ الرجل كان عض

مجلة األعضاء الشيخ عبد القادر املغريب ، وكان له ابن رمبا مسعتم بامسه هو حممد املبارك ، حممد املبارك كان يف 

نت أتردد على اإلخوان املسلمني وأرحل معهم برهة من حياة اإلخوان هناك ، رئيس اإلخوان املسلمني ؛ وأنا ك

يف رحالم ، وأحضر يف حماضرام ، وطبعا معروف الغاية من ذلك ، وهو نقل الدعوة إليهم ؛ ولذلك تأثر 

الكثري منهم ، كان من هؤالء حممد املبارك ؛ طبعا اىل قدر ، كان الشيخ راغب رمحه اهللا حبكم تردده إىل دمشق  

والد حممد املبارك عبد القادر مودة ، فكان ينزل عندهم ويزورهم ؛ فكما حدثين حممد املبارك كان يف بينه وبني 

أنه يف جلسة جاء ذكري فذكرين حممد املبارك خبري إنه هذا شاب ناشيء وعنده وعنده مهه ونشاط يف علم 

بس أحضر الزم ، أعطيه  احلديث ؛ وما أدري التفاصيل فهو أحبين هكذا يف الغيب وقال حملمد املبارك إنه أنا

خرب حملمد ناصر من أجل أنا بدي أجيزه ؛ فنقل إيل ذلك حممد املبارك ، وراحت األيام وجاء ونزل يف فندق 

هناك يف دمشق فاتصل يب هاتفيا بالدكان وقال يل الشيخ راغب جاء فذهبت إليه وال أعرفه أنا من قبل ، سلمت 

ك وقال إن هذا الشيء يعجبين ألن علم احلديث أصبح نسيا منسيا وإىل عليه وحدثين مبا كان مسع من حممد املبار 

آخره ؛ وأنا حبب جيزك ، قلت جزاك اهللا خري ، هو عامل إجازة على طريقة املشايخ ، لكنها كتاب كان مساه 



س الكتاب باألنوار اجللية يف اإلجازات احللبية أو حنو هذا ؛ فقال يل اقرأ ، يعين شكليات كلها ، قرأت له يف نف

ميكن يف مكان ما ، فبعد ما قرأت انتهى كل شيء ، ومطبوعة اإلجازة يف نفس الكتاب ، مطبوعة ويف فراغات 

  . فهو ميلئ هذه الفراغات حسب األشخاص 

  زي كوبون مثال : أبو اسحاق 

  . ـ بضحك احلويين والشيخ 

كسالح هلؤالء الناس املساكني ، الذين يعرفون أينعم ، فأنا أشري إىل هذه احلقيقة وأنا استعملها حقيقة   :الشيخ 

أن العلم هو الذي تلقي مباشرة من املشايخ ، ولو كانوا غري علماء كذلك الشيء بالشيء يذكر ؛ أنا احلقيقة 

خرجت بأمر ال يطاق يف دمشق بالنسبة للذين ال علم عندهم بعلم احلديث ؛ فأنا طلعت هلم بنغمة هذا صحيح 

" وع ؛ وبعدين هذه املسألة الفالنية خالف السنة ؛ وكان من ذلك ما تعرفه من كتاب وهذا ضعيف وهذا موض

فقاطعت املسجد األموي هناك ما عاد صليت فيه يف الوقت اللي أيب   "حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد 

لصالة يف مسجد ا" كان يستصحبين معه من أجل التربك يف الصالة هناك ألنه جاء يف حاشية ابن عابدين أنه 

قلت سبحان اهللا ، أقول املشايخ هؤالء ، كم هم يف ضالل مبني ، بسمعوا  "بين أمية بسبعني ألف صالة 

شو جاب املسجد األموي سبعني ألف . )صالة في مسجدي هذا بألف صالة ( احلديث يف صحيح مسلم 

أقامت الناس وأقعدم وخاصة والدي صالة أكثر من املسجد النبوي ؛ املهم فهذه القضايا عملت زوبعة هناك و 

رمحه اهللا وصاحب له ؛ الشاهد عند الصاحب اآلن أرسل إيل يوما قال يل أنا عاوزك يف البيت ، يف عندي ساعة 

معطلة ، مىت أجيك قال بعد املغرب ، رحت وجدت عنده طالبني هم ، مها كان زمالئي يف الدراسة ، على 

ويد ؛ سلمت وغرفته بعيدة واسعة جدا ، جلست عند الباب وهو يف الزاوية ، والدي الفقه ، وتلقى القرآن بالتج

قطع الدرس وقال أنا بدي أكلمك كلمات بس ال تنزعج وال تغضب ؛ قلت له خري إن شاء اهللا أيش يف ، قال 

  ملاذا تركت مذهبك ؛ قلت ما عندي خرب 

  ضحك الطلبة

ال أنت برتفع يديك بالصالة ، هذه من مجلة األشياء اللي كيف تركت مذهيب أنا ال أزال حنفيا ؛ قال   :الشيخ 

طلعت فيها ونقموا ا علي ، وقال بعضهم هذا يستحق أربعني جلدة ألنه ترك املذهب احلنفي ؛ قلت له يا أخي 

أنا ما تركت املذهب احلنفي ، قال أنت برتفع يديك ، قلت له برفع يدي ، لكن ما بتورك مثال ؛ وأكثر املسائل 

ي أنا بتبناها حسب دراسيت السابقة فمسألة واحدة بتخرجين عن مذهيب وعشرات ومئات من املسائل ما الل

بتخليين يف مذهيب ؛ ودخلنا معه يف نقاش ، وقال يل أنت ما بصري جتتهد شو أنت وشو كذا وأنا صار يل عشرين 



ين عن الشيخ وين أنت ما درست سنة ؛ وهنا الشاهد عشرين سنة كسرت ركيب أمام املشايخ ولسه أنا ما بستغ

ولساتك شاب وإىل آخره ؛ ظليت أنا أحبث معه وهو تأخذه احلرارة ، وصورة ال أنساها أبدا يف الوقت اللي قال 

بس أنا بدي أحكي معك كم كلمة ، ال تنزعج منها ؛ كان هو يف الزاوية مث ميشي هيك زحفا مثل الطفل الصغري 

رجلي هيك حىت وصل عندي وحيكي معي ويقول ما بصري هيك وين كان وين ، وأنا ساند ظهري للجدار ورافع 

صار ، شو السبب ؟ ألنه يضيق ذرعا ما عندهم احلجة ، ما يف عندهم كالم ؛ فالشاهد اإلجازة هذه تلقم بعض 

الناس حجرا أن هذا ليس له شيخ ؛ فأنا بقول إيل شيخ يف اإلجازة الشيخ راغب احلليب مؤلف تاريخ حلب 

ا إىل آخره ؛ لكن احلقيقة أنا أشعر أن بعض الناس بطلبوا مين إجازة بقول هلم أوال أنا ما أعتدت أن أعطي وهكذ

إجازة ، وبعدين بشوف إعطاء اإلجازة محاقة متناهية ؛ ألن هذه اإلجازة ال تعطي علما ، إمنا تعطي شكال ، 

جماز من فالن وكلما كان ايزون كثريين كلما كان واهللا فالن جماز من فالن ؛ عامة الناس شو بفهموا ، واهللا هذا 

أقم " ؛ ما بستفيد من هذه اإلجازة شيئا وإمنا يستفيد من اجتهاده  "مكانك راوح " ااز عايل مسائه مع أنه 

  .هذه قصة راغب يعين  "الصالة 

إذا أخذ رجال من  بالنسبة للمنفرد خلف الصف يعين إنسان دخل املسجد ووجدها كلها متام فهنا :السائل 

  . الصف طبعا يصري يف قطع للصف 

  . بكون أيش  :الشيخ 

  . بكون هناك قطع للصف األمامي  :السائل 

  . نعم  :الشيخ 

؛ فماذا يفعل فهل هذا  )ال صالة لمنفرد خلف الصف ( وإذا صلى منفردا دخل يف احلذر اللي هو :السائل 

  . ة ؟ يكون له رخصة بأن ال يصلي حىت تنتهي اجلماع

ال جيوز له أن ينتظر اجلماعة حىت تنتهي ، بل عليه إذا عمل جهده ينضم إىل الصف الذي هو أمامه  :الشيخ 

( فإذا مل جيد مساغا لينضم إليه صلى وحده وصالته صحيحة ؛ ألن احلديث أو األحاديث اليت جاءت تؤكد بأنه 

ديث اليت حتكم ببطالن الصالة بسبب هو كأي حديث من األحا. )ال صالة لمن صلى وراء الصف وحده 

صل قائما فإن لم ( فكذلك . )ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ( عدم القيام بركن من أركاا كمثل مثال 

فمن صلى قاعدا وهو يستطيع القيام فصالته باطلة ألنه ترك . )تستطيع فقاعدا فإن لم تستطيع فعلى جنب 

ال صالة لمن صلى وراء ( لي قائما فصالته صحيحة إذا صلى قاعدا ؛ كذلك ركنا ؛ لكن إن مل يستطيع أن يص

فما دام أن الصورة أنه دخل املسجد ومل جيد فرجة يف  ))اتقوا اهللا ما استطعتم (( فهذا مقيد بقاعدة . )الصف 



طع ما ال الصف يسدها ولو بضم من عن ميينه وعن يساره شيئا قليال ما استطاع إىل ذلك سبيال فما يقال است

  .تستطيع ، ما أحد يقول ذا 

  

  

ما رأيك فيمن يقول من يأخذ مبصل من الصف األمامي حبجة قول من يستدل بذلك قول اهللا عزوجل  :السائل 

وأن هناك خصوصية أحيانا تبيح قطع الصف بأن يقوم مثال املأموم الواقف . ))وتعاونوا على البر والتقوى (( 

هو خيرج من الصف وقد ترك فرجة ، أو اإلمام خيرج فيستخلف واحد فيكون بذلك الصف فانتقض وضوءه ف

  . أيضا قد ترك فرجة فيكون هذا خصوص يبيح ملثل هذا الشخص الداخل أن يأخذ إنسان ويقيم به صفا جديدا 

ءه أنا أعتقد أن هذا الفقه هو من فقه  جمتهدي آخر الزمان ؛ ألنه ال حيسن القياس الذي انتقض وضو  :الشيخ 

يف الصف ، هذا واجب عليه أن ينسحب ؛ لكن ليس كذلك لو جاء رجال يتبىن هذا الرأي ، وجد الصف أمامه 

ممتلئا غاصا راصا فسحب واحد منهم فما جتاوب معه ثبت أقدامه ، فهل هذا كذاك ، ال يستويان مثال ؛ ذاك 

ملسحوب رغم أنفه فليس بالواجب واجب أن ينسحب لكي جيدد وضوءه ويأيت ويشرتك مع اجلماعة ؛ أما هذا ا

عليه أن ينسحب مع أخيه إىل الصف الثالث مثال أو الثاين مثال ؛ مث ما الذي يوجب عليه التعاون على الرب و 

التقوى ؛ هذا طبعا ليس على إطالقه وإمنا هو مقيد حبدود الشريعة ؛ هذا الرجل الذي يتأخر من الصف إىل 

ليأيت مبثل هذا العمل ينبغي أن يكون عنده إذن من الشارع احلكيم ؛ ولذلك  الصف الفارغ لكي يثين املفرد هذا

كان   )هال اجتررت إليك رجال ( يقال له نص لو صح احلديث الذي أخرجه أبو يعلى وغريه أن الرسول قال له 

بقى انتهت املشكلة ؛ لكن مادام أن احلديث إسناده ضعيف والضعيف ال جيوز العمل به باألحكام فحينئذ ت

أنت واجبك أن تنضم إىل الصف ، مش اللي بني  "اتق اهللا ما استطعت " املسألة مسدودة احلل إال من طريق 

يديك بتأخر عندك ، هذا ليس واجبه بل وهذا ليس مستحبا إطالقا ؛ لذلك مادامت القاعدة معروفة يف كل 

رجل دخل املسجد وهو : نا أضرب لك مثاالانتهى األمر ؛ يعين أ "اتق اهللا ما استطعت " الواجبات بل األركان 

يرى ركنية قراءة الفاحتة ، ويرى أن مدرك الركوع غري مدرك للركعة ، ويعرف أن اإلمام رجل طيب بتجاوب مع 

  املصلني ؛ قال له يا فالن طوهلا شويه 

  ـ يضحك الطلبة وكذلك الشيخ ـ

ما طوهلا ؛ ألنه مش فرض عليه يطوهلا منشان خاطره حىت هذا يستطيع أن يقرأ الفاحتة قبل ما يركع آه ،  :الشيخ 

؛ يعين هل هذا اإلمام بكون خمالفا ؟ ال مش خمالف ؛ ألنه مش واجب عليه أن يسمع كالم هذا الداخل ؛ أظن 



  .أخذت اجلواب إن شاء اهللا ؛ سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك 

  جملس آخر

ية والبدنية ، أنا ما توقفت عن هذا فقط توقفت عن أشياء كثرية ، ملاذا ؟ الن اإلنسان يعيش يف والصح :الشيخ 

ظرف هذا الظرف يوحي إليه بأن يعمل يف املشروع الفالين مث تأيت ظروف ال ميلكها تصرفه عن متابعة هذا العمل 

ل عن فقه السنة وهذا يسأل عن زاد امليعاد ؛ فيجد له مشروع ثاين مثال تعليقات اجلباد على زاد امليعاد ، هذا يسأ

وهذا يسأل عن مثن املستطاب ، أيه وراء هذه األسئلة ؟ كل واحد بدنا جنيب له ؛ أنا لو سألتين اآلن ملاذا ؛ واهللا 

ما أستطيع ألنه مش قضية جامدة ملموسة أستطيع أصورها لك ؛ لكن أعرف مثال زاد امليعاد ، كنت أدرسه على 

يف دمشق وأنا من دئيب أن ال أتبىن رأيا إال بعد متحيص أقوال العلماء وأدلتهم وتبين الرأي الراجح  إخواننا هناك

فجاء اقرتاح شو رأيك يا أستاذ ادرس علينا الروضة الندية ؟ . منها ؛ فدرست عليهم الد األول من زاد امليعاد

ل ؛ واهللا رأيكم إذا مللتم هذا األسلوب العلمي على اعتبار أن الروضة مكثف كما تعلمون بينما زاد امليعاد مفص

  الطويل خاصة زاد امليعاد فأنا معكم ، فبدأت بالروضة الندية ، وهكذا 

  . أينعم يعين عملت جملد واحد من زاد امليعاد : ابو اسحاق 

  حاجتك يا أبو ليلى ، اآلن بقولوا إخواننا املصريني إنه انتقلت سوريا إلينا  :الشيخ 

  . خوة الطلبة والشيخ يضحك اإل

نعم أقول عملنا الد األول من زاد امليعاد ، وهكذا جاءت مناسبات تزوج أحد إخوانا قال شو رأيك  :الشيخ 

تألف رسالة يف آداب الزفاف يف السنة وهو من اعز إخواين هناك ؛ قلت له حبا وكرامة تركت كل شيء وتوجهت 

رية ؛ بعد ذلك جاءت مناسبات أخرى فتوسعت حينما أتوسع يف إىل هذه الرسالة وهي عبارة عن وريقات صغ

  . هذا أترك ذاك ، أترك ذاك ، وهكذا اإلنسان ال ميلك أن ميشي حسب املخطط النظري الذي هو يرتئيه 

الدافع هلذا السؤال أنه عندنا يف مصر مشهور أن السيد سابق هو الذي طلب منك التوقف عن : ابو اسحاق 

  . النقد 

  . هذا ال أصل له إطالقا  :الشيخ 

  . ال أصل له : ابو اسحاق 

  . أبدا وال مسعت به إال هذه الساعة ؛ كيف ؟  :الشيخ 

  .يف عندنا هذا منتشر جدا  :السائل 

  . غريب واهللا ، غريب جدا ، نعم  :الشيخ 



ان ذكر أن قال الشيخ سيد سابق نفسه يف معسكر التاسع جلامعة القاهرة ، آخر معسكر إسالمي ؛ ك :السائل 

إن الشيخ األلباين أرسل يل جملدات تعليقات إذا أضفتها لفقه السنة يصبح جملدات ؛ فأنا رفضت قال هذا أمام 

  .مجع كبري يعين 

  . هذا غري هذا  :الشيخ 

  . ...لعله  :السائل 

  هذا غري هذا ، أليس هذا غري هذا ؟ :الشيخ 

  . ...أن الشيخ سابق طلب إليك نعم ، هو طبعا أن الفرق رواييت : ابو اسحاق 

أينعم ، هذا ال أصل له ؛ أما هذا صحيح والذي وقع أحد إخوانا املصريني يومئذ كان من اإلخوان  :الشيخ 

املسلمني الذين فروا من ظلم مجال عبد الناصر وجاءوا إىل سوريا ؛ فلما اطلع على متام املنة يف التعليق على فقه 

الكتاب يعرض على سيد سابق لعله يصري تعاون بينك وبينه فيطبع كتابه مع تعليقك ؛ السنة قال أنا أرى أن هذا 

قلت له أنا ما أظن هذا ميكن أن يقع لكن ال أمانع ؛ وعلى هذا األساس أعطيته املقدمة واجلزء األول ، وحلكمة 

فاحتفظت ذا التبيض  يريدها اهللا تبارك وتعاىل وهذا على خالف عاديت كلفت بعض إخوانا أن يبيض املقدمة ،

عندي وأرسلت املقدمة واجلزء األول اللذين مها خبطي مع هذا الرجل فسلم ذلك للسيد سابق على أساس يأخذ 

منه املوافقة على أن يضم هذا التعليق إىل كتابه ؛ بقي املقدمة واجلزء عنده أكثر من سنة والرجل صاحبنا الوسيط 

مبتابعة سيد سابق ؛ فكنت أراسله فيقول واهللا أنا راجعت الشيخ ويقول رجع إىل دمشق ووكل أحد إخوانا هناك 

اليوم وبكرة ، واليوم بكرة ؛ وأخريا أرسل إيل اجلزء األول دون املقدمة ؛ وقال صاحيب الذي كنت أراسله الشيخ 

  . تفضل يا شيخ : احلويين . يقول ال أدري وين املقدمة ؛ فهذا كل ما وقع وليس أكثر من ذلك 

  . ال هذا لك ، لك ، لك ، مين إليك  :شيخ ال

  .جزاك اهللا خري : احلويين 
  


